
 

Бръснещи глави

Shaver S9000 Prestige

  Прецизни ножчета NanoTech

Съвместимост със SP98xx

 

SH98/70

Поддържайте вашата самобръсначка като нова
Сменяйте главите на всеки 2 години, за най-добри резултати

За две години главите на самобръсначката отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви. Сменяйте главите на

самобръсначката, за да я поддържате като нова. Съвместими със Series 9000 Prestige.

Съвместимост

Резервни глави за S9000 Prestige

Най-гладкото електрическо бръснене

Ножчета с много дълги, остри ръбове за съвършена гладкост

По-малко минавания на бръснене за отличен комфорт на кожата

Пръстени с покритие от метални пигменти за превъзходно плъзгане

Лесна употреба

Лесна смяна

Най-лесният начин да поддържате самобръсначката си във върхова форма

Сменете бръснещите глави само в 2 стъпки



Бръснещи глави SH98/70

Акценти

Съвместим с S9000 Prestige

Резервните глави SH98 са съвместими с S9000

Prestige.

Лесна смяна

1. Издърпайте горната част на бръснещия блок. 2.

Заменете с нов разтвор за бръснещата глава. 3. За да

нулирате самобръсначката, натиснете и задръжте

бутона за включване/изключване за повече от 5

секунди.

Надстроено решение

Надграденото решение прави техническата

поддръжка на вашата самобръсначка на Philips по-

лесна отвсякога. Този нов формат ще ви позволи да

монтирате новите бръснещи глави само в две стъпки,

което улеснява почистването на самобръсначката и

оптимизира ежедневното ви бръснене.

Прецизни ножчета NanoTech

Прецизните ножчета NanoTech са подсилени с

наночастици и разполагат с много дълги и

дълготрайни остри ръбове. Те режат коса с най-

висока прецизност, което осигурява изключително

гладки резултати на нивото на кожата.

Система за отличен комфорт на кожата

Нашата отлична система за комфорт на кожата ви

позволява да се насладите на изключително

ефективно бръснене дори на по-дълга брада (до 7

дни). Новите по-широки и по-заоблени отвори улавят

повече косми за едно минаване, което води до

разлика, която можете да усетите: отличен комфорт

на кожата.

Пръстени Superb SkinComfort

Насладете се на бръснене, което се плъзга

изключително гладко върху кожата ви с пръстените

Superb SkinComfort. Пръстените с метални пигменти

разполагат с покритие против триене за превъзходно

плъзгане.

Напомняне за замяна

Най-новите самобръсначки Philips имат вградено

напомняне за замяна със символ на бръснещ блок.

Този символ светва и ви показва кога да смените

бръснещите глави.
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Спецификации

Бръснещи глави

За продуктов тип: SP98xx

Бръснещи глави в една опаковка: 3

Аксесоари

Конзола: Напълно сглобена конзола
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